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Člověk a jeho svět - vlastivěda 

Tematický okruh/téma 
Cestujeme po Evropě – Španělsko, Portugalsko 

Metodický list/anotace 

Žák se seznamuje s evropskými zeměmi, jejich polohou, povrchem, 

vodstvem. Umí vyhledat jejich hlavní město, dokáže nakreslit a přiřadit 

správnou vlajku a pozná tvar země. Orientuje se ve slepé mapě Evropy. 

Seznamuje se s tradicemi těchto zemí, významnými osobnostmi, 

s průmyslovou produkcí i kulturním životem. Chápe vztah zemí v rámci 

Evropy a Evropské unie. 
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1. Osmisměrka: 

 

V Barceloně stojí obrovský chrám navržený slavným 

architektem Antonio Gáudím. Tato velice zajímavá 

stavba by měla být dokončena v roce 2026. Stavěna 

by tedy měla být 144 let. Již první pohled na tento 

chrám Svaté rodiny nenechá nikoho chladným. 

Někteří lidé tvrdí, že je to architektonický pelmel, jiní 

jsou u vytržení z rozličnosti. Z každé strany totiž 

chrám vypadá trochu jinak. I uvnitř jsou nesmírně 

zajímavá místa. Gáudí chtěl v tomto chrámu 

vybudovat poslední velkou svatyni křesťanství.  

Chrám je po celou dobu stavěn pouze z darů. Jeho 

autor zemřel v roce 1926, když nedaleko stavby utrpěl 

smrtelná zranění po srážce s tramvají. 

Jak se jmenuje tato originální stavba? 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slova k vyškrtání: 

AKÁTY, ALDA, 

ARPA, ŘITKOST, 

DĚDEČEK, DŽABAL, 

ETÁŽ, CHLOR, 

KMITOČET, KOMA, 

KOTÍK, KUŘÍ, KYTY, 

OBLEK, OHYB, 

OPĚT, OSOBA, 

OTEKLINY, POETA, 

PŘEDEPSAT, SKLA, 

SKLADBA, SUPĚT, 

ŠTÁB, ZLATOKRT 
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2. Pošli vlastnoručně namalovanou pohlednici někomu z rodiny nebo tvých známých. 

Nezapomeň na správnou adresu z Evropy do České republiky!  
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3a) Vyhledej pravdivé informace a zakroužkuj správné odpovědi: 

Portugalsko leží na Pyrenejském poloostrově, na jihozápadě. K tomuto území náleží ještě dvě 

oblíbené turistické oblasti, kam nejen Evropané létají či plují na dovolenou. Jak se tyto 

ostrovy jmenují, najdeš v následujících úkolech. 

 

 ANO   NE 

Hlavní město Portugalska je Porto.    Z               M 

Mluví se tu portugalštinou.    A     E 

Portugalci byli výbornými mořeplavci.    D     R 

Vyváží se odtud nejvíc korku na světě.    E     O 

V Portugalsku teče řeka Serra da Estrela.    B      I 

Vládne zde král s královnou.    T      R 

V Portugalsku žije necelých 10 milionů obyvatel.    A      U 

Tajenka: __________________________________________________________________ 

 Ukaž na mapě. Zjisti nějaké podrobnosti. Byl někdo z vaší třídy v tomto místě na 

dovolené? 

 

3b) Pospojuj správně. Přiřaď k levému sloupečku správné pojmy v pravém a srovnaná 

písmena ti dají tajenku: 

 

Tejo, Douro, Guadiana K hotely v přepychových zámcích 

Lisabon Z hlavní město Portugalska 

brambory, cukrová řepa, vinná réva O zemědělské produkty Portugalska 

vodní elektrárny  É zvláštní druh restaurace  

nejvyšší bod Portugalska S Serra da Estrela (1991 m) 

netradiční ubytování hostů  A nejvýznamnější portugalské řeky 

Pastelaria R producent elektrické energie 

 

_____________________________________ ostrovy leží v Atlantském oceánu 1500 km 

daleko od Lisabonu. Patří k oblíbeným letoviskům.  

 

 Ukaž na mapě. Zjisti nějaké podrobnosti. Byl někdo z vaší třídy v tomto místě na 

dovolené? 
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4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Mezi oblíbené španělské kratochvíle 

patří korida. I když jsou často za tento 

svůj národní zvyk Španělé napadáni, že 

jde o trápení zvířat, stále je velmi 

populární. Korida se neodehrává pouze 

ve Španělsku, ale též v Portugalsku i 

španělsky mluvících zemích mimo 

Evropu. 

Mnohde je zakázána jako týrání zvířat. 

V koridě jde o to, že barevně oblečený 

toreador má za úkol pomocí barevných 

pláten býka rozdráždit, přitom uhýbat 

jeho útokům a zároveň do býka 

zabodávat kopí. 

Trpící zvíře bojuje do posledních chvil s několika kopími v těle, než je toreador dorazí 

mečem. 

 Pokus se zjistit, jaké typické národní sporty existují v jiných zemích. Nemusí se 

jednat o sporty netradiční, ale i klasické: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Který sport považujeme za národní v ČR? Diskutujte. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Jak se nazývá tento sport? 

 

_____________________________________ 
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5. Vyhledej státy a správně je vybarvi. Doplň na list jejich vlajky: 

 

Rusko (evropská část) – růžově 

Norsko – modře 

Velká Británie -  červeně 

ostrov Kréta – žlutě (na mapě není – zakresli jej na správné místo) 

Belgie – hnědě 

 

 Jaká jsou jejich hlavní města? Doplň na připravené řádky jejich názvy. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Použitý obrazový materiál: 

CASTELAZO Tomas [online]. Cs.wikipedia.org [online]. Nedatováno [cit. 2013_01_02]. 

Obrázek dostupný pod licencí Creative Commons na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:San_marcos_bullfight_01.jpg 

FEDDAR [online]. Cs.widipedia.org [online]. 2006_02_20 [cit. 2013_01_02]. Obrázek 

dostupný jako volné dílo na www: 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Curling_Torino_2006_Pinerolo_Palaghiaccio_scena2.jpg 

 

Doporučené zdroje: 

www.spanelsko.info 

www.euroskop.cz 

www.spanelsko.com 

www.portugalsko.name 

europa.eu 

www.visitportugal.com 
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http://www.spanelsko.info/
http://www.euroskop.cz/
http://www.spanelsko.com/
http://www.portugalsko.name/
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Španělsko, Portugalsko – metodika a řešení: 

 

Tabulka Portugalsko: 

Hlavní město - Lisabon 

Pohoří – Serra de Monchique, Serra de Estrela, Serra de Marao 

Vodstvo – řeky Tejo, Douro, Guadiana 

Zajímavost – památník objevitelů (Lisabon), největší vývoz korku na světě 

Osobnost – F. d. Magalhaes, Afonso Gonçalves Baldaia (mořeplavec), Sebastián I. 

Portugalský (král) 

 

Tabulka Španělsko: 

Hlavní město – Madrid 

Pohoří – Pyreneje, Sierra Nevada 

Vodstvo – řeky Esla, Tajo, Genil, A Rúa 

Zajímavost – Alhambra (palác v Granadě s keramickými mozaikami a fontánami), flamenco 

(taneční hudební styl) 

Osobnost – Filip V. (král), Francisco de Quevedo (spisovatel), David Silva (fotbalista) 

 

1. Osmisměrka – Sagrada Familia 

 

 

2. Individuální hodnocení úkolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a) Madeira 

Hlavní město Portugalska je Porto.                   M 

Mluví se tu portugalštinou.    A      

Portugalci byli výbornými mořeplavci.    D      

Vyváží se odtud nejvíc korku na světě.    E      

V Portugalsku teče řeka Serra da Estrela.          I 

Vládne zde král s královnou.          R 

V Portugalsku žije necelých 10 milionů obyvatel.    A       

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Afonso_Gon%C3%A7alves_Baldaia
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3b) Azorské ostrovy 

Tejo, Douro, Guadiana  nejvýznamnější portugalské řeky 

Lisabon  hlavní město Portugalska 

brambory, cukrová řepa, vinná réva  zemědělské produkty Portugalska 

vodní elektrárny  producent elektrické energie 

nejvyšší bod Portugalska  Serra da Estrela (1991 m) 

netradiční ubytování hostů  hotely v přepychových zámcích  

 

4. Úkol pro zvídavé žáky: 

Buzkaši (Asie) – tahání mrtvého zvířete (dnes spíše plného pytle v kůži) po hřišti s účelem dát 

gól. 

Chilské rodeo (Chile) – úkolem je zastavit ve dvojici býka. 

Ragby (Nový Zéland)  

Pato (Argentina) 

Box (Kuba) 

Fotbal (Brazílie) 

American football – Americký fotbal, Baseball (USA) 

Lukostřelba (Řecko) 

Házená (Německo) 

Lední hokej (Kanada) 

Lacros (Indiáni) – hra s holemi, v nichž jsou síťky. Hraje se i moderní odnož Box Lacros. 

Hurling (Irsko) – hra s dřevěnou holí s úkolem dostat míček do soupeřovy branky. 

Petanque (Francie) – hra s kovovými koulemi, které se snaží hráči dostat co nejblíže k malé 

dřevěné kuličce. 

 

5. Podle mapy. 


